
Přátelé, kamarádi. 

 

Se svým heslem „není na co čekat“ se jako posledních několik let chystám na každoroční alespoň týdenní 

„kachní výlet“. 

 

Po cestách i necestách Švédska, Dánska, Německa, Belgie, Lucemburska, Rakouska, Švýcarska, Itálie, 

Anglie, Španělska, ale nejvíce pak po cestách Francie, jsme za posledních 13 let ujeli po ose pěkných pár 

tisíc kilometrů a zažili neskutečné a nádherné cestovatelské zážitky.  

Většinou jsme naše cesty spojili s různými srazy stejně postižených milovníků autíček se znakem dvojitého 

šípu na kapotě. Kromě „světových srazů“ pořádaných společenstvím mezinárodních klubů 2CV tak také se 

srazy všech modelů Citroen pod patronací organizace ICCCR. Také jsme jednou byli na oblíbeném 

francouzském národním srazu „Eurocitro“ v Le Mans. 

V posledních letech rádi jezdíme na srazy pořádané „Asociací francouzských klubů 2CV“. Není nás z Čech a 

Slovenska díky jarnímu termínu moc posádek, ale určitě se tam česká vlajka neztratí. „Frantíci“ s pochvalou 

rádi vzpomínají na naše setkání v Mostě. 



Od roku 1993 se pravidelně každoročně konají, vždy pod patronací vybrané větší organizace přátel 2CV, 

v různých oblastech Francie setkání všech téměř 140 francouzských klubů 2CV sdružených do této asociace 

s více než 4.000 členy. Z důvodu rozlohy Francie a dojezdových vzdáleností byl dohodnut pevný termín 

těchto setkání a to na 4 volné dny v polovině května spojené se státním svátkem „Na nebe vzetí panenky 

Marie“. Od prvních setkání s účastí kolem 250 aut se stále zachovává původní myšlenka a atmosféra těchto 

srazů. No a na poslední setkání v roce 2010 v Giel v Normandii, kde jsme taky byli, se sjelo více jak 3.000 

autíček. / Sraz v roce 2011 byl z důvodu konání celosvětového setkání v Salbris zrušen./ 

 

A tak naší letošní „kachní expedici“ spojíme s návštěvou takovéhoto setkání pořádaného místní organizací 

„Loire Atlantique 2CV club“ v západní části Francie, v bretaňském Chateaubriant ve dnech 17.-20.května 

2012. 

Protože toto městečko je od nás vzdálené tak asi 1.500 km, je potřeba si cestu / většinou tam / nějak 

zpříjemnit a zpestřit. Proto naše téměř cestovní kancelář „2CV club Liberec-tour“ připravila orientační 

program na týdenní okružní cestu po severní a střední části Francie. Určitě to nebude typický letní 

dovolenkový týden v kraťasech a tričku , ale pokud nebude vysloveně špatné počasí i toto roční období má 

své kouzlo a krásy. 



Následný denní rozpis naší připravované cesty je pouze orientační s programem, který bychom rádi 

absolvovali. Je možné, že se někde zdržíme o něco déle, něco zkrátíme, možná i vynecháme nebo přidáme. 

Jak říkal Napoleon „situace na bojišti se mění každým okamžikem“ a tak pro nás bude důležité hlavně 

bezpečnost na cestě, dobrá a veselá nálada se šťastným návratem domů. 

Pokud by snad někoho tento výlet zaujal natolik, že by uvažoval o jeho absolvování s námi, budeme rádi. 

Neváhejte a kontaktujte nás. Pojeďte „svojí“ a nebo by se asi našlo i nějaké místo spolujezdce. 

 

Není na co čekat ! ! ! 

 



















 



 


